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NIA PERSPEKTIVO ANTVERPENO, URBO DE NIA KONGRESO Wereldnieuws
Starante ankoraŭ en la komen-

co de la jaro oni ŝatas direkti
la okulon antaŭen por mezuri si-
ajn ŝancojn por la estonteco. Se
ni, esperantistoj, faras tion, ni
devas konstati ke la bezono je
internacia lingvo fariĝas kon-
stante pli urĝa. La mondo ne
povas plu permesi al si ke ĉiu
ŝtato por si mem decidu pri a-
feroj, kiuj rilatas ne nur al tiu
ŝtato, sed kiuj influas parton aŭ
eĉ la tuton de la mondo. Por
kune organizi produktadon, kon-
sumadon kaj sekurecon, la kon-
takto inter la regantoj kaj iliaj
delegitoj devas nepre pliintensiĝi.
Ĉar oni devas elekti la delegi -

tojn laŭ ilia faka scio kaj ne laŭ
ilia lingva kapablo, la problemo
estas tre malfacila. Diskutado
pri fakaj kaj teknikaj aferoj en
fremda lingvo postulas grandan
majstrecon de tiu lingvo kaj nur
malofte oni trovas homojn, kiuj
povas fari tion en pli ol unu
fremda lingvo. La sole ebla sol-
vo estas unu lingvo neŭtrala kaj
relative facila por la tuta inter-
nacia kampo, sekve Esperanto.

Ni nropona.s aL Ia - m
teoriaĵon, sed projekton plene
elprovitan dum pli ol 60 jaroj.
Esperanto estas jam uzata sur
ĉiaj terenoj. Scienculoj kaj f a-
kuloj konstatis, ke la vorttrezo-
ro kaj esprimkapablo sufiĉas por
ĉiu speciala temo. La oficiala
sinteno al nia movado jam de-
longe estas favora, sed malofte
aŭtoritatuloj kuraĝas indiki no-
van vojon per decida dekreto.
La ĝenerala opinio preskaŭ ĉiam
kvazaŭ devigas la registarojn a-
gi laŭ la volo de la plimulto.
Kaj estas kaj restas nia tasko,
krei tiun plimulton. Por atingi
tion ni disponas pri faktoj kaj
pruvoj, kiuj estas plene konvin-
kaj. Ni povas konstati, ke en la
nuna momento, kiam Esperantd
venkis ankoraŭ ne oficiale, ni es-
perantistoj havas grandan privi-
legion. Ni povas vojaĝi tra la
tuta mondo kaj ĉie trovi ne nur
homojn, kiuj komprenas nin,
sed eĉ amikojn. Ni per kores-
pondado kaj legado de vere in-
ternaciaj gazetoj povas ekscii
multon pri la homaj pensoj en
plej diversaj partoj de la mondo.
Ni povas legi librojn, tradukitajn
el lingvoj, kies ekzisto en la
propra lando apenaŭ estas kona-
ta.

Jam nun Esperanto havas gran-
dan praktikan valoron kaj la ge-
samideanoj, kiuj ĝin praktikas,
samtempe preparas la mondon
al pli granda universaleco. Kon-
taktoj kun regionoj en aliaj par-
toj de la terglobo pruvas, ke ĉie
loĝas estuloj, kiuj povas aparteni
al diversaj nacioj rasoj, kaj haŭt-
koloroj, sed kiuj antaŭ ĉio estas ho-
moj. Kune ni konsistigas unu ho-
maron kaj tiu homaro iam kompre-
nos, ke ni havas komunajn inte-
resojn kaj ke ni devas forigi ĉion,
kio disigas nin.

Tiuj vortoj sonas idealisme, sed
en ili kuŝas la sole ebla solvo de
mondproblemo kaj la historio

rama . ono kun e. 'scio sur h urbon,
la rodon kaj la ĉerandajn komunumojn.

INTERNACIA KUNVENO
DE STUDENTOJ

Por firmigi la kontakton inter espe-
rantistoj studentoj kaj altlernejanoj,
Esperanto-Federacio de Danaj Altler-
nejanoj iniciatis aranĝon de „Internacia
Konferenco de Esperantistaj Studentoj
kaĵ Altlernejanoj". La konferenco oka-
zos en Schluchsee de la 17-a ĝis la 24-a
de aŭg. laŭ invijo de : Allgemeiner

Studentenausschuss -Auslandsreferat
(ASTA) der Universitdt Freiburg,
Deutsche Esperanto -Jugend (Germana
Esperanto-Junularo) kaj Studenta Es-
peranto-Klubo, Freiburg.

El landoj, kie ekzistas organizajoj
(kluboj, rondoj, asocioj k.s.) por espe-
rantistaj studentoj kaj altlernejanoj
nur delegitoj estas akceptataj.

Interesatoj povos ricevi informojn
(kontraŭ respond-kupono) ĉe I.K.E.S,A.,
Laksegade 35, Kopenhago K, Danlando.

pruvas, ke nia mondo moviĝas
en tiu direkto. En la pratempo
ĉiu individuo estis la natura
malamiko de la alia; nur la ino
kaj la idoj estis protektataj.
Poste gentoj kaj triboj interba-
talis, pli malfrue provincoj kaj
eĉ urboj estis malgrandaj ŝtatoj
kun kontraŭaj interesoj ĝis la
momento kiam ili federaciiĝis en
nacion. La nuna periodo alportis
la aliancojn precipe pro militaj
kaŭzoj kaj nur en la lastaj jar-
dekoj maturiĝis la ideo ke per
plia ligiteco oni povas servi pa-
cajn ekonomiajn interesojn. Por
efektivigi tiun ideon la mondo
bezonas Esperanton kaj ni, espe-
rantistoj, bezonas la mondon.

Se ni prudente kaj energie
plugos nian kampon, la tempo
venos, kiam la vorto esperantis-
to havos valoron nur historian,
ĉar en mondo, kie Esperanto es-
tas ĝenerale uzata, la batalo por
nia lingvo estos finita.

H. J. B.

(foto : Antverpena prop. servo)

Dum hela vetero la aspekto estas unika
kaj multaj aliurbaj turoj levigas en la
malproksimo. Dum certaj tagoj la vi-
zitantoj, liftantaj al la panoramejo, su-
miĝas je 5 ĝis 6 mil, kaj ne estus mi-
rinde ke vi, kara samideano, tie - tiel
alte - tute hazarde renkontus membron
iie via Dronrn F.sperarlta lcluhn ' 

H. Vermuyten.

AKADEMIO DE ESPERANTO
A dreso : Oostduinlaan 32,

Hago, Nederlando.
Post la okazintaj elektoj de la Direk-

toroj de la Sekcioj de la Akademio de
Esperanto, la estraro nun konsistas el
la sekvantaj personj:

Prezidanto : Ir. J. R. G. ISBRUCKER,
Oostduinlaan 32, Den Haag, Nederlando.

Vicprezidantoj : A. CSEH, Riouwstraat
172, Den Haag, Nederlando, kaj Prof.
D-ro E. PRIVAT, Evole 3, Neuchàtel,
Svisujo.

Direktoro de la Sekcio por Za Gramati-
ko : D-ro W. LIPPMANN,1021 East 14th
Street, Brooklyn 30 ( N.Y. ), Usono.

.Direktoro de la Sekcio por Za Litera-
turo : G. AVRIL, 60 Boulevard Auguste
Raynaud, Nice (A.M.), Francujo.

Direktoro de la Sekcio por la Ĝene-
rala Vortaro : Prof. G. WARINGHIEN,
7 Avenue Léon Gourdault, Choisy-le-
Roy (Seine), Francujo.

Direktoro de la Sekcio por la Tekni-
ka) Vortaroj: J. OKAMOTO, 2435 Sino-
bi-cho, Ueno, Mieken, Japanujo.

Direktoro de la Sekcio por la Biblio-
graf io : D-ro P. NEERGAARD, Gothers-
gade 158, Kobenhavn-K, Danujo.

Ir. J. R. G. ISBRUCKER
Prezidanto. •

DIVERSAJ KONGRESOJ
La 36-a Brita Esperanto Kongreso

okazos 30/5 - 2/6 en Newcastle-upon-
Tyne. Informojn donas s-ro A. Neil,
57 West Valium, South Denton, New-
castle-upon-Tyne 5, Anglujo.

La 8-a Internacia Junular-Kunveno
de T.J.O. okazos 10/8 - 17/8 en Ry (Da-
nujo). Informojn donas s-ro K.Peder-
sen, Brdnshójvej 62 Brh., Kopenhago.

La 13-a Brazila Esperanto -Kongreso
okazos 9/2 - 16/2 en Recife.

I.F.E.F. (Int. Fed. de Esp. Fervojis-
toj) okazigos la 4-an internacian kun-
venon en Lindau (Gerrn.).

La fakto, ke kiel kutime la manus-
kriptoj el Flandrujo alvenis tro malfrue
kaj ke ni ricevis nur parton de la pro
mesitaj artikoloj, kaŭzis prokraston en
la pretigo de la gazeto, kiu pro tio ne
povis aperi jam je la 1-a de februaro.

Door de filmstudio „Triglav" (Joego-
slavië) is een Esperanto-sprekende film
uitgebracht ..Ni obeigos la akvojn", die
een beeld geeft van de omzetting van
de energie van het water in electrische
energie in Joegoslavië. Indien de be-
langstelling voor deze documentaire film
in het buitenland groot genoeg blijkt,
is Triglav voornemens, een tweede Es-
peranto-sprekende film over Joegoslavië
te vervaardigen.

In Bahia (Brazilië) wordt Esperanto
als verplicht leervak onderwezen in de
eerste klas van een R.K. Gymnasium.

De Duitse Esperantobond telt reeds
weer ruim 3000 leden.

De laatste tijd zijn weer verschillende
folders op het gebied van toerisme in
Esperanto verschenen, o.a. van Angers
en Thiers (Fr.), Denemarken en Stier -

marken.

In Hamburg hebben ruim 250 politie-
beamten de afgelopen winter gedurende
de diensturen een Esperanto-cursus ge-
volgd en daarna aan een examen deel-
genomen.

In Parahyba (Brazilië) is door 250
leerlingen van een onderwijsinstelling .

aldaar een Esperanto -vereniging opge-
richt.

Het internationale orgaan voor schaak-
liefhebbers „Mail Chess" bevat artikelen
in het Engels, Frans, Duits en Esperanto.

Het -Braziliaanse ministerie van on-
derwijs heeft een 300 blz. tellende Es-
peranto-vertaling van de door F. Nery
geschreven biographie van de grote
Braziliaanse staatsman Rui Barbosa
het licht doen zien.

Verschillende wetenschappelijke peri-
odieken, o.a. het te Brussel verschij-
nende medisch tijdschrift „Acta Ortho-
pedica Belgica" publiceren geregeld
resumé's van belangrijke artikelen in
het Esperanto.

Verschillende in de Veren. Staten
verschijnende bladen, o.a. „The Scienti-
fic Monthly" en „The Globe and Mail"
(Toronto) hebben in het afgelopen
jaar artikelen gepubliceerd ten gunste
van het Esperanto.

Karavane vojaĝi al Oslo es-
tas pli agrable o1 vojaĝi unu-

ope ... kaj pli profite !

LA RAZISTO
De sur lagŭborda loko
Friĉjo Bolmaan el Stettin
Fiŝkaptadis per la hoko
Tio tre amuzis Zin.

Bedafrinde iun tagon
Falis li ĉe tiu sport'
En la malsekegan lagon
Tio estis lia mort'.

Alveninte ĉe la domo
De Z' ĉielo diris li :
Bolrnann estas mia nomo
Kaj razisto estas mi.

Jes, por vi ni lokon havas
Diris Petro kun favor'
Kaj vi tuj min razi povas
Por ne esti sen labor'

Bolmani_n Petron do ekrazis
Sed ho— kiam la tortur'
De ĉi tiu far' okazis,
Kriis Petro kun terur':

Mil diabloj ! Bolmann ! Cu ĉi
Tion razi nomas vi ?
Mi ĉ•i tion nomas buĉi!
Tuj forigu vin de mi!

Malaperu! kaj surtere
Razu plu! Post nu ĉi
Prov' de via pov' prefere
Kresku plena barb' al mi!

K. Vanselow.

LA TURDOMEGO
Kvankam la nuboj ofte pendas mal-

alte super la Skeldurbo, escepte (estas
vere kurioze!) dum pentekostaj tagoj,
mi prefere ne konkuru kun usonaj nub-
skrapuloj, kiam temas pri la turalta
domo, kisi proksime de la katedralo
atestas pri la kompetento de niaj mo-
dernaj „turkonstruantoj" Smolderen,
Van Averbeke kaj Van Hoenacker.

La turdomego, populare nomita „kani-
pula turo" estis starigata en 1929 - kiel
unua tia en Eŭropo - de la (lcampara-
na) Kreditbanko, kaj de tiam neniu
turisto ne elprovas ĉe ĝia piedo la
flekseblon de sia kolo aŭ ne vizitas la
panoramejon.

La konstruaĵo okupas areon de 2.500
kvadrataj metroj sur la loko, kie en
1914 la germanaj kanonoj ruinigis aron
da domoj. La akvonivelo troviĝas je 3
metroj sub la tero kaj oni ĝin malpli-
altigis per elpumpado kaj poste sternis
sur la sekigitan grundon nesorban be-
tontavolon, kiun oni ŝirmis per fostota-
buloj.

La tuta turdomego estas konstruita
el ŝtalo, kiu pezas proks. 3.400 t. Ĝi
havas alton de 87.50 m. kaj konsistas
el surfundamentaj keloj en kiuj troviĝas
la transformatorejo kaj la servoj de la
banko, kiu ankaŭ okupas la unuan eta-
ĝon kaj la interetagon, kie speciala kun -

venejo kun dependajoj estas instalita.
La konstruaĵo nombras 24 etaĝojn

kun privataj loĝejoj kaj kontoroj. Sur
cuad o  troviĝas la aludita pano-



KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ.
G1d, Belg. Fr.

Esperanta Krestomatio, dua eldono
(anka l por ekzameno A)

1,95 24,—

Miru-Pensu-Ridu, de P. Bennemann 5,40 72,-
Kredu min, sinjorino!, de C. Rossetti 5,40 72,-
La mondo ne havas atendejon, de M. Dekker 2,50 30,-
La KapitanfiIino, de A. S. Puŝkin 1,20 21,-
Gtista Berling, de S. Lagerlof 4,80 66,-
Princino de Marso, de E.R. Burroughs 1, — 16,—
Kiso de la rejino, de I. F. Najivin 2, 35 28,-
Hamleto, de 'W. Shakespeare, trad. L. Zamenhof 1, 50 20,—
Rembrandt, la magiisto, de M. Muller, bind.

(kun 100 ilustraĵoj) 5,— 65,-
Pordoŝildo kun stelo kaj ,,Esperanto parolata" 0,75 12,-
La Sankta Biblio, bind. 5,— 60,-
Vivo de Zamenhof, de E.Privat 3,50 37,50
Fundamenta Krestomatio, de Zamenhof 5,20 72,-
Pro Iŝtar, de JJ.A.Luyken 4, 5 U 61,—
Aktualaj Problemoj de la nuntempa internacia vivo,

de I. Lapenna 5,-
Fabeloj de Andersen III, trad. L. Zamenhof  30
Retoriko, de 1. Lapenna 5,— 70,—
Invito al ĉielo, de D. Sayers 4,15 55,—
Insignoj: por kravato 10,—

rondaj (broĉo aŭ pinglo) 0,90 12,-
kvinpintaj (broĉo a4 pinglo)
pentagonaj (broêo aŭ pinglo)

1,10 13,-
13,-

Esperanta kaj Flandra leonfiagoj 15,—
Leterpaperoj (10 folioj kaj 10 kovertoj) 	 0,50
Glumarkoj rondaj, kvadrataj, steloj, 100 	 0,50
Malgrandaj steletoj (glumarkoj), 100 	 0,35
Beknopt Esp.-leerboek, de G. H. Benink
Esperanto in 20 lessen, de H. Bakker (en libroformo) 3,—

Okaze de la jarŝangigo Za libro-servoj deziras al ĉiuj feliĉan kaj prosperan
novjaron. Ili sincere dankas sian klientaron pro la fido kaj esperas, ke
tiuj, kiuj nun ne uzis la servojn, imitos la bonan ekzemplon de Ia aliaj
membroj kaj envicitjos en la regulan klientaron.

MENDU CE
Boekendienst L.E.E.N., Z.O.-singel 5, Bergen op Zoom, (giro 7 6 915)
Vlaams Esperanto -Instituut, Blankenbergse steenweg 72, Brugge (p.c.r. 3268.51)

• 
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LA STUDANTOESPERANTO EN EMIGRATIE
In Februari 1951 begon de heer A. J.

Groenestein met emigratieplannen. De
blik werd gericht op Australië, waar
hij binnen betrekkelijk korte tijd een
betrekking kreeg aangeboden. Zijn
plannen ketsten echter af op het wo-
ningprobleem. Waren er nu geen es-
perantisten in de wereld geweest, dan
was alles niet zo wonderbaarlijk ge-
lopen. Een brief in het Esperanto be-
landde bij de directeur van een zuivel-
fabriek ten Z. van Auckland, de groot-
ste stad van Nieuw-Zeeland. Deze di-
recteur, die behalve esperantist ook lid
was van de Rotaryclub, ging direct aan
het werk en vond een betrekking voor
de heer Groenestein als leeraar. Ook
het huisvestingsprobleem vond een op-
lossing. De hulpvaardige zuiveldirec-
teur stond persoonlijk voor de huisves-
ting van de familie G. in en stortte een
som van 100 pond sterling - ruim
f 1000,- - als borgtocht voor een vreem-
de familie, waarvan hij slechts één brief
had ontvangen . .. Zo gaan de elf Groe-
nesteins dan de grote reis aanvaarden
en een goede toekomst tegemoet.

( naar een art. in de Haagse Crt.
21-12 '51) .

TWEE MENINGEN
OVER ESPERANTO

Tot invoering van Esperanto ben ik
overgegaan om de naar mijn mening
grote betekenis, die Esp. voor het
volkskind in 't algemeen hebben kan en
in 't bizonder voor hen die geen „vreem-
de talen" leren. Hun horizon wordt
wijder door mogelijkheid van corres-
pondentie en reizen; het internationaal
begrip ontwikkelt zich. De a.s. onder -

wijzer(-es) wordt bij ons dus in de ge-
legenheid gesteld, een eerste cursus in
E. te volgen gedurende twee van de
drie semesters ; daardoor komen de an-
dere vakken niet in het gedrang. Deze
„Eerste ronde" is voor de le klas ver-
plicht, in overleg met de ouders. Daar-
na is er gelegenheid zich voor het
diploma te bekwamen. Naar mijn in-
druk ontwikkelt deze zaak zich hier —
we zijn in het derde jaar van de proef-
neming — gunstig.

drs. P. Brinkman.
Dir. Rijkskweekschool Hengelo.

-= Bij deze heb ik de eer U mee te de-
len, dat de Esperanto-cursussen voor
kl. 1A en 1B, kl. III, IVA en IVB in
de normale schoolrooster werden opge-
nomen en door de leerlingen van de
genoemde klassen worden gevolgd, als-
of het verplichte lesuren Frans, ge-
schiedenis of Nederlands waren. Mej.
dra Middelkoop heeft op de meest seri-
euze wijze de lessen aangepakt en ze
geeft volkomen ingeschakeld in het
gareel haar Esperanto.

De leerlingen zijn erg blij met deze
cursussen en bereiden zich geregeld
ernstig voor op de lessen.

R. IJzer
Dir. Rijkskweekschool Hilversum.

Ci sube sekvas tri mallongaj frag-
mentoj el la nova verko de d-ro I.La-
penna, „Aktualaj Problemoj de la nun-
tempa internacia vivo", en kiuj la aŭtoro
mencias Esperanton:

Federacio, konsistanta el pluraj naci-
oj kun apartaj naciaj lingvoj, devus
nepre akcepti Esperanton kiel komunan
lingvon. Tio estas la sola justa solvo.
Pro sia neŭtraleco ĝi ne ofendas la na-
ciajn sentojn. Pro sia perfekteco gi
ebligas facilajn kontaktojn inter la di-
versaj partioj. Pro sia aparta rolo de
internacia komunikilo ĝi ebligus al ĉiuj
federalaj unuoj konservi kaj eĉ evoluigi
siajn proprajn naciajn lingvojn por la
bezonoj de interna rilatado.

paĝo 48.

La oficialaj lingvoj de la Internacia
Kortumo estas la franca kaj la angla.
Malgraŭ la tre bonaj tradukistoj oka-
zas ofte miskomprenoj, kelkfoje eĉ tre
gravaj. Krome la uzo de du lingvoj
duobligas la daŭron de la proceso kaj
faras ĝin pli multekosta. Fine, la ofi-
cialigo de du naciaj lingvoj kontraŭas
al principo de plena egaleco de la par-
tioj. Nur la akcepto de la internacia
lingvo, la sola vere neŭtrala, kontenti-
gus la principon de partiegaleco.

paĝo 61.

La Universala Deklaraclo pri la Ho-
maj Rajtoj havas tute apartan valoron
por la Esperanto -movado. Fakte la
internacia lingvo estas interalie esprimo
de la ideo pri rasa, nacia, religia kaj,
konsekvence, lingva egaleco. Tial ĝi
povas prosperi nur en kondiĉoj de ple-
na kaj efektiva respekto al esencaj raj-
toj kaj fundamentaj liberecoj de la ho-
mo. Kaj movado, celanta ĝian disvas-
tigon, ne povas ne subteni almenaŭ
morale ĉiujn strebadojn, kiuj kondukas
al tiuj favoraj kondiĉoj.

pago 73.

Uitwerking van de opgaven in het
vorige nummer :

1. Antaŭ (unu) Monato 11 skribis sian
lastan leteron al mi. Li fartas ankoraŭ
tre bone sed ne havas sufiĉe da mono.
Kiam lia monujo estos plena de mone-
roj li vizitos sian patrujon (Se lia mo-
nujo estus ... li vizitus ...). Tiam li
tre miros, ĉar en nia lando multo ŝan-
ĝiĝis. (Tiuokaze li tre mirus ...).

2. Mi havas grandan kaj malgrandan
fratojn kaj unu fratinon. La fratino
ofte promenas kun sia amikino. Mia
fratino scias Esperanton kaj nun in-
struas ĝin al mi. Mi jam bone progre-
sas. Kvankam ĝenerale mi ne ŝatas
studi, mi volonte studas la internacian
lingvon, kiu estas tre facila.

1. Infanoj tre ŝatas dolĉaĵojn. 2. Plen-
kreskuloj pli atentas la belajojn en la
mondo. 3. Ciuj tamen ne havas la sa-
man opinion (ne samopinias) pri la
beleco de io aŭ iu. 4. Kiun unu opini-
as (trovas; rigardas) belul (in) o, la alia
trovas malbelul (in) o. 5. Kiam oni sta-
ras sur altaĵo oni ne povas facile pri-
juĝi ĝian altecon. 6. Ni devas batali
por la bono kaj kontraŭ la malbono.
7. La bluo (blua koloro) de ĉi tiu flago
estas pli bela ol la ruĝo. 8. Lia boneco
estas senlima (ne havas limojn). 9. La
riĉeco de la homo ne kuŝas en liaj ri-
ĉaĵoj sed en bona sano kaj kontenteco.

Omtrent het gebruik van siaj of iliaj
in de zin „Ili gastloĝis unu semajnon
ĉe gesinjoroj B., iliaj (siaj) plej bonaj
amikoj" (A-examen, Utrecht 3-11-'51 ;
zie „La Studanto" Dec. 1951 en Jan.
1952) merkt de heer F. Weeke het
volgende op:

Plena Gramatiko geeft de voorkeur
aan ilia, omdat ook Zamenhof in der-

gelijke gevallen ilia zou gebruiken
(P.G. 2e dr. par. 290) . Zamenhof ge-
bruikte echter ook meermalen sia, zo-
als we met de volgende voorbeelden,
(ontleend aan het O. Test.) zullen aan-
tonen :

Ili malmoligis sian nukon simile al
la nuko de iliaj patroj, kiuj ne fidis la
Eternulon, sian Dion (Reĝoj II 17-14) ;
Sed ankaŭ la Judoj ne obeis la ordo-
nojn de la Eternulo, sia Dio (Reĝoj II
17-19); Asa agadis juste antaŭ la Eter-
nulo, sia Dio (Kroniko II 14-2); En sia
mizero li ekpetegis la Eternulon, sian
Dion ... (Kroniko II 33-12) .

Kaj ili forlasis ĉiujn ordonojn de la
Eternulo, ilia Dio (Reĝoj II 17-16) ; ..
kaj la. Izraelidoj alportis dekonaĵon el
bovoj kaj ŝafoj al la Eternulo, ilia Dio
(Kroniko II 31-6); Li agadis juste an-
taŭ la Eternulo, lia Dio (Kroniko II
31-20).

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt,.
dat Zamenhof zeer willekeurig was in
het gebruik van sia (ilia, Lia) en men
kan zeker niet zeggen, dat hij de voor-
keur gaf aan ilia. Iets regelmatiger
was Zamenhof in het gebruik van ilia.

in de volgende voorbeelden:
Sed ili defalis de Dio de iliaj patroj

(Kroniko I 5-25) ; ... ke ili strebados
al la Eternulo, Dio de iliaj patroj (Kro-
niko II 15-12) ; . 	 ĉar li forlasis la E-
ternulon, Dion de liaj patroj (Kroniko
II 21-10).

In alle voorbeelden hebben we te
maken met een bijstelling, een soort
bijv. bepaling, en het gaat er naar onze
mening maar om, welke relatie men
laat prevaleren, die tussen de bijstelling
en het zelfst. naamw. waarbij de bij-
stelling hoort, of die tussen de bijstel-
ling en het onderwerp van de betrokken
zin. In het eerste geval wordt ilia en
in het tweede geval sia gebruikt. Wan-
neer echter, zoals in de laatste voor-
beelden, de bijstelling bestaat uit een
zelfst. naamw. gevolgd door een bepa-
ling, die een tweede naamvalsfunctie
uitdrukt, schijnt Zamenhof de voorkeur
te geven aan het gebruik van ilia.

Voor de beginners deze keer enkele
opgaven over de correlatieven:

Anstataŭigu la streketojn per la
gustaj demandaj vortoj :

Li trovis malplenan monujon. – mo-
nujon li trovis ? Morgaŭ li vizitos ŝin.
— li vizitos ŝin ? La ŝtono estis tiel
peza, ke mi ne povis levi gin. — peza
gi estis ? Mi atendis la gastojn. — mi
atendis ? Li vendis siajn librojn. — li

vendis ? Li staris en la ĉambro. — li
staris ? Tiu libro estas mia. — libro
estas tiu ? Li fartas bone, — li fartas?
Du kaj du estas kvar. — estas du kaj
du ? Li estas mia frato. — li estas?
Li havas 10 guldenojn. — da guldenoj
li havas ? Li iris hejmen. — li !ris ?
Car li havis ĉagrenon, li ploris. — li
ploris ? Li deziras fariĝi aktoro. — li
deziras fariĝi ? Estas la dua horo. —
horo estas ? Li skribis per plumo. Per
— li skribis ? La libron „Retoriko" mi
finlegis hieraŭ, — libron mi finlegis ?

Vul de ontbrekende letters in :

1. Ki— vi venis ĉi ti—? Cu vagona-
re ? 2. Post i— da ekzerco vi certe
povos traduki ĉi ti— ekzercon sen era-
roj. 3. Esperanto estas ĉi— posedaĵo.
4. Ki— kravaton vi preferas ; grizan aŭ
brunan ? 5. Ki— okazis hieraŭ ? 6. Li
i— rakontis al mi strangan historion
pri la sinjoro, ki— sidas ti—. 7. Ki
estasti— objekto ? Ti— estas ĉapelo.
8. Ki— vi preferas la limonadon ; varma
all malvarma ? 9. Ki— surtuto pendas
en la ŝranko; ĉu ti— de  mia frato ?
10. Ki— vi foriros; morgaŭ aŭ post-
morgaŭ kaj ki— vi ne restas pli longe
.ĉi ti—?

Zoek passende vertalingen voor de
volgende uitdrukkingen :

venis anasire grasa viro — trans-
atendi la malbonan veteron — li inten-
-ce detemiĝis — alian savon el la situa-
.cio mi ne scias — nur harlarĝo restis

VERDLANDO VOKAS
Listo de radio-disaŭdigoj en aŭ pri Es-
peranto kaj informoj, Tempindiko laŭ
MET (— mezeŭropa tempo) valida an-
kaŭ en Nederlando kaj Flandrujo.
Mallongigoj : I= informoj. P parolad-
(et) o. K _— kurso. M = muz iko.

Dimanĉe:
19.00-19.15 Sofio, 39,11 m: I.

Lunde:
8.15— 8.30 Stokholmo, 27,83 m, 49,46 m:  I

16.15-16.30 Stokholmo, 19,80 m, 27,83 m: I
18.35-18.40 Berno, 48,66 m, 31,46 m,

19,60 m: P. de d-ro Arthur
Baur.

23.15--23.40 Hilversum I, 402 m, VARA :
I. M. (Nur ĉiudusemajne  ).

Marde:
2.15— 2.30 Stokholmo, 27,83m, 27,83m : I
8.45— 9.00 Lille, 235 m, K.I.

12.55-13.00 Berno, 13,94m, 31,46 m, 48,66
m : P. de d-ro Arthur Baur

23.15-23.30 Gvatemalo, 49 m : I.

Merkrede:
16.45-17.00 Graz, 417,2 in.

merkredon).
18.30-18.50 Romo, 25,21 m, 31,35 m: P.
22.35-22.40 Vieno, 25,46 m,  513 m : I.

Jaŭde:
9.30-9.45 Parizo, 445 m: K.

12.55-1 . 300 Berno, 13,94 m, á1,46 m, 48,66
m: P. de d-ro E. Privat.

18.10-18.25 Vieno, 30 m, 203 m, 25 m,
41 m: P. (ĉiun duan ĵaŭdon)

18.35-18.40 Berno, 19,60 m, 31,46 m, 48,66
m: Ripeto cie la tagmeza
dissendo.

Vendrede:
18.30-18.50
23.15-23.30

23.30-24.00

Sabate:
9.30-10.00 Rio de Janeiro, 375 m,

30,71 m.
21.00-21.15 Sofio, 39,11 m: I.
23.15-23.20 Hilversumo II, KRO, 298

m : I

Cu regule vi konsultas la indikojn pri
Esperanto -elsendoj en via radioprogram-
revuo ? Ni konstante sendas   la infoz-
mojn al ĉiuj 5 nederlandaj radiorevuoj,
sed timas, ke kelkaj parte aŭ eĉ tute
ne publikigas ilin. Tiuokaze bonvolu
plendi ĉe la red. de lv, koncerna gazeto
kaj informi nin.

Kelkfoje ni vane aŭskultis la kvinmi-
nutajn elsendojn de d-ro A. Baur kaj
d-ro E.Privat el Svisujo. Verŝajne tiuj
ondoj almenaŭ en nia regiono ne estas
konstante aŭdeblaj. Bonvolu skribi al
SRG, Kurzwellendienst, Neuengasse 23,
Bern.

La tre aŭskultindaj Esp.-dissendoj de
la sveda radio dum kelka tempo ne
plu okazos. Bonvolu esprimi vian be-
daŭron al Radiotjii.nst, Kungsgatan 8,
Stockholm.

Kore ni dankas pro la bondeziroj o-
kaze de la jarŝanĝiĝo kaj elkore reci-
prokas ilin

Informojn pri Esperanto-radio-elsendoj
sendu ne nur la radio-stacioj, sed ankaŭ
Za radio-aŭ•skultantoj al : S. S. de Jong
Dzn, Radio-Servo N.C.K.E., Waltaweg
3, Tjerkwerd (Fr. ), Nederlando.

Vojagante karavane al Oslo vi
evitas monperdon kaj zorgojn!

POR KORESPONDEMULOJ
Du ĉeliaj studentoj deziras korespondi

kaj interŝanĝi pk. ii. Adr.: Jaroslav
Novak, Padoli 297, Hronov III. Ce-
liosl ov.

Serĉas korespondantojn por 20 sami-
deanoj kaj mem deziras korespondi
prefere kun malsanulo kaj interŝanĝi
poŝtmarkojn s-ro Micunori Niŝida,
Fukujuen, Koga - machi, Fukuoka-ken,
Japanujo.

Hispana ĉefo de fabriko pri linteksa-
ĵoj deziras korespondi pri temoj kon-
cernantaj lian fakon. Fakuloj petu la
adreson al s-ro C.Keur, Moerweg 76,
Den Haag.

ĝis efektiva atako — la vento turnope-
lis la foliojn — kial perdi vortojn pri
tio ? — nur pase li aŭdis pri tio —
labori pecpage — atingi pensian agon
— sub observa rigardo de — la kaleŝo
radbruis —ĉio glate arangigos. — ŝe-
lokuiritaj terpomoj — ŝvelokula persono.

(el „New Zealand Esperantist")

Uitwerkingen van Vlaamse cursisten
voor 20 Febr. aan V.E.B., Studanto,
postbus 342, Brussel ; van Nederlandse
cursisten aan A. J. Kalma, Stadionkade
6, Amsterdam-Z.

(ĉiun duan

Romo, 25,21 m, 31,35 m.
Hilversumo II, NCRV, 298
m: I. ( nur ĉiun unuan ven-
dredon en la monato).
Hilversumo. Kiel lunde.
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NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS MA" Flandra Ligo Esperantisto.
Postbus 342, Brussel.

Sekretario : G. Maertens, Prins Leopoldstraat 51, Sint-Kruis.
U.E.A. peranto : Dr. F. Couwenberg, Kmtinginnelaan .14, Blankenberge P.C. 4161.35.
Kedakcio F.E.: Dr. T. van Gindertaelen, Louisa.str. 23, Mechelen.

Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mr A. J. Kalma. Stadionkade 6, Amsterdam-Zuid, tel. 96160.
Penningm.: P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O, postrek. 34563.
Boekendienst, schr. cursus voor gevorderden en dipl. B: H Appel, Z.O.-singel 5,
Bergen op Zoom, postrek. 76915.
Bibliotheek : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst: H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm. : Mej. H. M. Mulder, Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp
Lefdel. U.E.A.: P. Moen, Schaarsbergenstraat 104, Den Haag, postrek. 79167.

KOMUNIKOJ
DE LA CEFESTRARO

Por faciligi la laboron de la ĝenerala
kasisto la sekciaj gekasistoj bonvolu
atenti nian regularon kaj pagi la koti-
zon por la unua duonjaro 1952 en poŝt-
ĝ1rkonto 34563 de Ned. Esp.-Veren.
L.E.E.N., Amsterdam, antaŭ la 1-a de
marto.

Amendoj je la proponoj por la jar-
kunveno, publikigitaj en la antaŭ nu-
mero, atingu la een. sekretarion antaŭ
la 10-a de februaro.

S-ro P. W. Baas eksiĝis kiel direk-
toro de la oficejo „Esperanto ĉe la In-
struado". Lian funkcion transprenis
s-ro C. B. Zondervan, Sweelinckstraat 2,
Deventer. La poŝtkonto de la Oficejo
restas 49615.

Ni denove konsilas al la sekcioj mendi
la membrokartojn por la sekciaj dona-
cantoj ĉe s-ino A. Wijnbergh-Pool, Mi-
nervalaan 14, Amsterdam-Z., poŝtkonto
279871. Cirkuleron kun specimena karto
ni en nov. 1951 sendis al ĉiu sekcio.

AL NIAJ ABONANTOJ
La abonantoj de ti tiu gazeto bon -

volu pagi la abonmonon por 1952 (gld.
2,50) en poŝtĝirkonto 34563 de Ned.
Esp. Veren. L.E.E.N., Amsterdam.

LA KONGRESO EN
ANTVERPENO

La nederlandaj gepartoprenontoj en
la kongreso en Antwerpen nepre ne
pagu la aliĝkostojn k.t.p. al la gen.
kasisto de L.E.E.N. Ciu nederlandano
povas akiri belgajn frankojn, montrante
pasporton aŭ ateston pri nederlandane-
co en iu banko. Oni anoncu sin kiel
eble plej baldaŭ (adr. Diepestr. 44,
Antwerpen) kaj aldonu, ke la pago
okazos post alveno tie.

Se sufiĉe da partoprenontoj anoncos
sin, okazos aŭtobuskaravano al la kon-
greso en Antwerpen. Ciu pagos mak
simume la prezon por vagonaro el sia
loĝloko. Informojn donas s-ro Y. P.
Kingma, Koekoekstraat 8, Leeuwarden,

P. W. BAAS FORIRIS ... .
Kiam tondras, plej ofte la ĉielo estas

nubkovrita, sed kelkfoje okazas tondro-
batoj „ĉe klara ĉielo" kaj tia tondro-
bato estas la informo de s-ro P. W.
Baas, ke li rezignas pri ĉiuj siaj poste-
noj en Esperantujo.

En la somero de la jaro 1945 s-ro
Baas iniciatis la rekonstruon de nia
asocio kaj sub lia prezidanteco L.E.E.N.
denove ekfloris kaj kiam li lastfoje
prezidis la jarkunvenon en 1950 li trans -

donis al s-ro H. J. Blokker la prezidan-
tecon de asocio denove sana kaj flo-
ranta. Multon li faris kiel direktoro
de la oficejo „Esperanto ĉe la instrua-
do" kaj en tiu temporaba funkcio li
uzis sian tutan energion en la batalo
por la enkonduko de Esperanto en la
lernejojn. Ankaŭ la aliaj en tiu ofice-
jo kunlaborantaj asocioj aprezis la la-
boron de s-ro Baas kaj ofte ni aŭdis
kaj legis laŭdajn vortojn pri lia agado.
Sed jen neatendite venas la momento
kiam lia sanstato ne plu permesas al
li tiun laboron. Ciuj kiuj pli intime
kunlaboris kun li kaj scias, ke sub
lia nasko de indiferenteco kaŝiĝas koro
plena de amo al nia afero, kaj kiuj
konas lian neestingeblan energion, kom-
prenos, ke neniu bedaŭras la subitan
decidon pli ol s-ro Baas mem.

Nome de ĉiuj L.E.E.N.-anoj ni kore
dankas s-ron Baas pro ĉio, kion li fa-
ris por nia movado kaj por L.E.E.N.
speciale kaj deziras al li plenan resa-
niĝon.

R. W. F. KYFTENBELT f
En Utrecht mortis la 11-an de

jan. 86-jara s-ro R. W. F. Kyftenbelt,
emerita pastro, ano de sekcio Am-
sterdam de L.E.E.N., kiu ĉiam estis
fervora adepto de nia movado. En
Indonezio li faris multon por Espe-
ranto kaj li predikis en la Esp.-di-
servo en la Valona preĝejo en Hago
okaze de la tiea Universala Kongre-
so en 1920. Li ripozu en paco!

KARAVANO DE L.E.E.N.
AL OSLO

La karavano vojaĝos per „Skandina-
via Ekspreso"; foriro el Amsterdam
ĵaŭdon 30/7 (matene) ; alveno en Oslo
1/8.

Vojaĝkostoj por min. 25 personoj po
g. 144,17 III-a klase. Individua vojaĝo
kostas g. 176,70; do partopreno en la
karavano estos multe pli profita! (ŝan-
ĝoj en la prezoj rezervataj) .

Kongreskotizo por individuaj anoj de
U.E.A. ĝis 31/3 kr. 35 ; por edzino de
kongresano kr. 17,50 kaj por junul(in)-
oj malpli ol 21-jaraj kr. 12,50. Post
31/3 resp. kr. 40, kr. 20 kaj kr. 15.
Ne-individuaj anoj de U.E.A. pagas kr.
5 pli. (Norvega krono egalvaloras
proks. g. 0,50). Hotelprezoj sen man-
ĝoj por hotelĉambroj kun 1 lito kr. 12,
kr. 10, kaj kr. 8; por ĉambroj kun 2
litoj kr. 20, kr. 16 kaj kr. 12. Cambroj
ĉe privatuloj kun 1 lito kr. 8, kr. 7
kaj kr. 5 ; kun 2 litoj kr. 12, kr. 11 kaj
kr. 9. Cambroj kun pli ol 2 litoj kr. 6
por ĉiu lito. (Kune kun la loĝiga ser-
vo la gvidanto klopodos aranĝi la lo-
ĝigon tiel, ke la tuta karavano logos
en la sama hotelo) .

La karavananoj povas pagi al la ka-
ravangvidanto la kongreskotizon kaj la
monon por la loĝado.

Karaj geamikoj, ne prokrastu, sed
grandnombre aliĝu ! Oslo kaj la gas-
tamaj norvegoj atendas vin! Neder-
lando, kiu esperas venontjare mem es-
ti la gastiganto, devas zorgi pri gran-
da karavano!

Aliĝiloj kaj detalaj informoj estas
haveblaj ĉe la gvidanto s-ro E. de Wolf,
J. de Breukstraat 18, Haarlem, kiu a-
tendas ankaŭ vian aliĝon ! La anonca-
do finiĝos 31/5, do rapidu!

MEZZ OFA _NTL
Antaŭ proks. 100 jaroj mortis en Ro-

mo kardinalo Mezzofanti, pri kiu lordo
Byron diris, ke oni estus bezoninta lin
dum la konstruo de la Babela Turo.

Neniam ekzistis homo, kiu povis kon-
kurenci kun li rilate al lingvoscio. Tiu
mirinda homo je la fino de sia vivo ka-
pablis paroli 80 lingvojn, ne nur teorie
sed tiel bone, ke ofte anglo, same kiel
latvo aŭ kroato pensis, ke li estas sam-
1 andano.

Li naskiĝis en Bologna kiel infano de
malriĉa metiisto. Super la laborejo lo-
ĝis katolika pastro nomata Respighi,
kiu donis privatajn lecionojn en la la-
tina kaj greka lingvoj. Tra fenestro
Mezzofanti kunaŭskultis kaj post ne-
longe perfekte parolis tiujn klasikajn
lingvojn. Kiam Mezzofanti iĝis 23-jara
kaj estis akceptita kiel pastro, li sam-
tempe ricevis profesorecon de la araba
lingvo ĉe la universitato de Bologna,
kaj dum la tempo kiam li studis la
teologion, li lernis ankaŭ la hebrean,
hispanan, francan, germanan kaj sve-
dan lingvojn. Kiam la franca revolu-
cio invadis Italujon, li perdis la poste-
non de profesoro kaj uzis sian liberan
tempon por lerni pli da lingvoj. Ciu-
foje, kiam fremdulo hotele tranoktis en
Bologna, la hotelestro venigis Mezzo-
fanti, kiu tuj petis la fremdulojn doni
al li lecionojn en sia gepatra lingvo.
Li fariĝis tiel fama, ke fremduloj pro-
pravole venis al Bologna por babili kun
li. En 1870 li scipovis 20 lingvojn, tri
jarojn poste jam 32, interalie preskaŭ
ĉiujn slavajn lingvojn, irlandan, albanan,
romanĉan, latvan, ĉiujn semidajn ling-
vojn, kaldean, ĉinan, sanskritan, persan,
koptan kaj abisenan. En la arestejoj
de Italujo oni trovis tiam homojn el
preskaŭ ĉiuj nacioj kaj Mezzofanti ofte
estis la sola pastro, al kiuj ili povis
fari konfeson en sia gepatra lingvo. Se
iam okazis, ke li ne scipovis la lingvon
de iu malliberulo, li pro tio neniel em-
barasiĝis ; li nur petis trisemajnan pe-
riodon dum kiu li lernis la nekonatan
lingvon. En la jaro 1832 li scipovis jam
50 lingvojn. Kiam li fermis la okulojn
por ĉiam, foriris el la mondo talento,
kiun ĝis nun atingis neniu homo.

„British Esperantist" informis en ju-
nio 1909 ke d-ro Cox, rektoro de la
angla kolegio en Romo, ricevis de Mez-
zofanti la respondon: „Nu, se vi nepre
devas scii : mi parolas 45 lingvojn".

(laŭ art. tradukita de H.Koppel el
„Neues Oesterreich", publikigita en „La
Rondo" Sept.-Okt. 1951).

Kopij voor het volgend nummer
zenden vóór 14 Februari s.v.p.

AL OSLO
Aviadile oni povas vojaĝi de Brussel

al Amsterdam kaj de tie al Oslo.

V.E.B. Afdeling Antwerpen : Op onze
jaarvergadering van 14 Januari werd
verslag uitgebracht over onze bedrijvig-
heid in 1951 en over onze financiele
toestand. Volgend bestuur werd geko-
zen: eerevoorz.: J. Jacobs ; voorz.: E.
Cortvriendt ; tweede voorz.: R. Torre-
mans; secretaresse: L.Luyten; penning-
meester : C. Meeus ; feestbestuurder : F.
Volders.

In samenwerking met de Vl. Toeris-
tenbond werd een nieuwe kursus geor-
ganiseerd waaraan een twaalftal per-
sonen deelnemen.

Ons jaarlijks bal gaat door in ,,De
Ton", Pelikaanstraat (tegenover de uit-
gang van het Centraal station), Zater-
dag 16 Februari vanaf 20.30 u. Wij
richten een warme oproep speciaal tot
onze vrienden van buiten Antwerpen
om op deze gezellige avond niet te ont-
breken. Wij rekenen stellig op geest-
verwanten uit Mechelen, Brussel, Brug-
ge, Gent en Kortrijk!

V.E.B. Afdeling Brussel : Hieronder
het programma van deze afdeling voor
Februari : 1/2, Handel en Esperanto ;
8/2, Ontspanningsavond (vertellingen,
zang en dans) ; 15/2, Inzage van de
Bondscorrespondentie ; 22/2, Nieuwe
woordvoorraad (Wat zien we op de
reis ? ); 29/2, Muziekavond.

V.E.B. Afdeling Mechelen : Onze Ja-
nuari-agenda werd normaal afgehan-
deld. Voor Februari wacht ons het
volgende : 6/2, Enigmoj ; 13/2, Prelego
s-ro R. van Humbeek; 16/2, Deelname
aan het feestje Antwerpen ; 20/2, Gra-
matiko; 27/2, Prelego d-ro v. Ginder-
taelen.

Arnhem : 6/2 Studado, pritrakto de
la ekzercoj el N.E. n-ro 1 ; 13;2 Stu-
dado, solvado de enigmoj el N.E. n-ro

Prezo por simpla veturo 3395 b. fr.
ire kaj revene 6115 b. fr.

Aŭtobuse simpla veturo 2400 b. fr.:
ire kaj revene 4450 b. fr. La prezoj
inkluzivas tranoktadon kaj manĝojn
survojajn. Foriro lunde kaj merkrede
el Antwerpen 9.30 h. ; alveno en Oslo
resp. jaŭde kaj sabate 20.45 h.

La kostoj sendube estus malpli altaj.
se ni luus propran aviadilon aŭ aŭto-
buson, sed ni bezonas partoprenantojn!
Interesatoj sin turnu al d-ro Th.v.
Gindertaelen, Louisastr. 23, Mechelen,
kiu volonte havigas detalajn informojn.

2; 20/2 Studado, parolekzercoj ; 27/2
Studado, diversaj amuzajoj.

Den Haag: 7/2 Korektado de la hejm-
tasko pri ig kaj iĝ; 14/2 S-ro F. Weeke
pritraktos la tragedion „Ifigenio en
Taŭrido"; 21/2 Viva gazeto (ĉefred. s-ro
F. Ponsen); 28/2 S-ro F. Weeke pritrak-
tos la kondiĉan modon; 6/3 Korektado
de la hejmtasko pri la kondiĉa mode.

Leeuwarden : La anoj de Frisa Espe-
rantista Rondo kun gastoj, precipe el
la nordnederlandaj grupoj de L.E.E.N.,
festis 18/11 '51 la 25-jaran ekziston de
la Rondo. La vic-prezidanto s-ru IJ. P.
Kingma donis sinsekve la parolon al
s-ro W. Biittcher (reprezentanto de la
efestraro), kaj delegitoj de sekcioj

Arnhem, Heerenveen kaj Groningen kaj
sekcio Leeuwarden de F.L.E., kiuj ofe-
ris donacojn. S-ro P.Hendriks, unu el
la fondintoj de F.D.R., faris la festpa-
roladon, trafoliumante imagan fotoal-
bumon pri la historio de la sekcio.
Post kiam li fermis la „albumon" li
atentigis pri tio, ke malgraŭ la nuna
streĉita internacia situacio kaj malfa-
voraj cirkonstancoj la internacia lingvo
staras kiel lumturo en ĉi tiu mondo
plena de materialismo, milito kaj mal-
fido kaj ke la esperantistoj havas la
taskon zorgi, ke la lumo restu brulan-
ta. La amuza parto de la programo
konsistis e4-revuo, kompilita de s-ino-
D.deVries-Suwijn kaj titolita „Per ra- ..
keto al la luno" en kiu F.E.R. festis
sian jubileon ĉe la reĝino de la luno.
La festo estis por la terglobanoj ĝue-
bla per la televido. La junulargrupo
Ekstazo prizorgis verdan kabaredon,
prezentante pianludon, dancarton, ra-
piddesegnadon kaj surscenejan babila-
don. Resume : la arĝenta festo de F.
E.R. bonege sukcesis.

Esperantistoj kaj grupoj, kiuj
deziras finance subteni tiun gra-
van laboron, sendu sian kontri-
buaĵon al la landa reprezentanto
de U.E.A. (en Flandrujo s-ro F.
Couwenberg, Koninginnela.an 14,
Blankenberge, pĉk. 4161.35 ; en
Nederlando s-ro P. Moen, Schaars-
bergenstr. 104, Den Haag, pĉk.
79167), nepre menciante, ke la
sendita financa helpo estas de-
stinita por C.E.D.

En ĉiuj aferoj rilate al C.E.D.
oni sin turnu rekte al prof. d-ro
I. Lapenna, 300 West End Lane,
London N.W.6, Anglujo.

SOMERAJ KURSOJ 1952
La someraj kursoj, organizotaj

de F1.L.E. kaj L.E.E.N. okazos
19/VII - 26/VII 1952 en konferen-
cejo „Het Trefpunt", Ermelo, mo-
derna ejo, konstruita en 1950.

La ĉirkauaĵoj de Ermelo, situ-
anta en „Veluwe", estas belegaj
kaj ebligas diversajn interesajn
ekskursojn.

Kotizo (inkl. de manĝoj kaj
tranoktado) g. 40,-.

Administranto estas s-ro J. Roo-
ker, Lomanstraat 43, I, Amster-
dam-Zuid.

Aperos speciala prospekto kaj
komunikoj pli detalaj.

Lia kronprinca Moŝto Olav de Nor-
vegujo afable akceptis esti Alta Pro-
tektanto de la 37-a Universala Kongre-
so de Esperanto.

G-is la fino de la jaro 1951 aliĝis jam
pli ol 400 kongresanoj el 22 landoj.

Pri ĉio rilate al adresŝan-
ĝoj, neregula alveno de via ga-
zeto, interŝanĝ- aŭ provnume-
roj, membrokartoj, k.t.p.
rekte skribu al V.E.B., Dolfijn-
straat 13, Antwerpen.

Ekfunkciis 1-1-'52 en Londono
sub direktoreco de prof. d-ro I.
Lapenna nova grava institucio de
nia movado : Centro de Esploroj
kaj Dokumentado (C.E.D.) de U.
E.A., kies celo estas triobla :
sciencaj esploroj, dokumentado
kaj informado. Pere de siaj kun-
laborantoj C.E.D. esplorados kaj
studos la internacian lingvon kaj
ĝiajn multflankajn aplikojn sur
ĉiuj kampoj de la homa aktiveco
el vidpunktoj lingvistika, socio-
logia kaj psikologia. Apartan a-
tenton ĝi dediĉos al la studado
de la moralaj kaj intelektaj efi-
koj, kiujn kaŭzas la praktika u-
zado de la internacia lingvo. Ĝi
ankaŭ esplorados la eblojn por
plua utiligo de Esperanto sur la
kampoj de scienco kaj arto, in-
telektaj interŝanĝoj, trafiko, ko-
merco, k.t.p. La branĉo „doku-
mentado" rilatas al kolektado
kaj enregistrigo de la plej gravaj
dokumentoj koncerne la interna-
cian lingvon kaj la Esperanto-
organizajojn. La rezultoj de tiu
scienca-esplora kaj dokumentada
laboro estos vaste utiligataj por
verkado de artikoloj, kunmetado
de prelegoj por diversaj okazoj,
pretigo de skizoj por flugfolioj,
alvokoj, broŝuroj, liverado de
taŭga materialo por defendi la
aferon de la internacia lingvo en
kongresoj, konferencoj kaj en
aliaj medioj. C.E.D. interŝanĝos
dokumentojn kun U.N.O., U.N.E.S.

in- C.O. kaj aliaj gravaj internaciaj
organizaĵoj.

PLAATSELIJK NIEUWS
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NIAJ ESPERANTO-ENIGMOJ  KUN PREMIOJ.
PREMION akiris post n-roj 119-120: s-ro P. H. Mooij, el Brussel, por VEB:

aj por LEEN: s-ro A. Lodema, el Amsterdam.

SOLVOJ.
121. utoplo; humana; sakalo ; marĝe-

no; varieteo ; obstaklo ; bonvenon
Pli bone sen kuraĝ' vivanta, ol en

heroa tomb' kuŝanta.
122.A. Horiz. flegma; diablo; donaci;

apogeo; hodiaŭa; ŝtalo; troptka ; logi-
ka ; kvieta; vipuro; dogano.

Vert. leono; revuo; duo; grati; preta:
ami ; adiaŭ ; klavo ; paŝao ; pato ; gapi ;
graki ; alie ; kuri; odora.

B. Horiz.: asepsa ; mencii ; aperta;
spascno ; orkideo ; dolĉa; bojkoti ; roko -

ko ; masoni; komika; militi.
Vert. : super; okazi; kaj; perei ; kro-

t'i; dio ; arnase; triki; podio; inda; korno;
salto ; tiam ; kuko ; omaĝo.

C. Floriy. : ŝminki ; makulo ; centra;
glacia; komisii ; lerta ; demandi; roma-
no ; simila; tavolo : modifo.

Vert.: mieno; elito; mem; nutri; a-
kiri; sen; imagi; drato; lilio; skua:
mevo; certa; flui; nulo; atako.

N-ro 123. KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 1. vestoparto(R) ; rabi

a u rmare (R) . 3. konsilinda (R) . 5. ha-
vigi al si serviston; agokampo (R) .
7. paviloneto(R) ; mara pasejo(R). 9.
iu, pasinta flanke de io(R). 11. lite-
to (R) ; senmova (R) .

Vertikule. 1. rabeti en kamparo(R) ;
supra parto de kelkaj rnonumentoj (R) .
3. suferanta pro nemildigebla ĉagre-
no(R) ; 5. aranĝi la hararon; miksrasu-
iotRr. 7. boato(R) ; farbi vizaĝon(R).
9. kreski. 11. havigi al la antaŭa po-
sedanto(R) ; kunfiksita per metala mik-
sajo(R).

Kaptis min forta deziro farigf aktoro.
Sed kiel komenci! Kie mi, malgranda
knabo, trovu la kurugon prezenti min
al ial impresario

La sorto tamen favoris min. Dum
mia aiii.tuna ferio mi gastloĝis en la
kamparo. lun tagon - neniam rnai for-
gesos tion - lokaj diletantaj aktoroj u-
ranyis bonfaran. prezentadon. Mia on-
klo. kiu gvidis la grupon, rigardis min
kaj diris : „Cu eventuale vi deziras
kunludi P" Ho, mi certe rugigis kiel
kuirita icankro. „Certe mi deziras, on-
klo !" „Sed Eu vi estas kapabla ?"
„Kompreneble, onklo, kaj mi lernos la
rulon parkere ; ne dubu pri tio !" „Bo-
ne ! Na, vi estos gardisto en mallibe-
rejo. Morgaŭ mi donos al vi la rolon
kaj postmorgaŭ okazos la unua provo."
Mi tute hangigis ! Mi ne plu sentis
min knabo. Plenkreska viro mi subite
f arigis : vera aktoro ! En teatro mi ak-
t.oros, en vera teatro, en la lumo de la
planklamparo, sur vera scenejo kun. su-
floro ! Kia feliĉo ! Mi pasigis sendor-
man nokton, songa.n.te kun malfermitaj
okuloj. Longa mia rolo ne estis  ; ĝi
konsistis el ne pli ol dek linioj da prozo,
sed eĉ hodiail mi memoras ilin ankoraŭ
perfekte

Johano (maljunulo kun longa blanka
barbo, vestita kiel gardisto de malli-
berejo. En la dekstra mano li tenas
oieolampon, en la maldekstra ŝlosi-
laron. Eniras malrapide, proksimi-
jas al la pajlomatraco, sur kiu ku-
ŝas la mailiberulo ; rigardas la mal-
liberulon kaj skuvekas lin): „Levigu!
Via horo sonis ! Preparu vin al la
morto !" (La malliberelo ne respon-
das. Johano sin klinas super li.
Konsternigante) : Ho ve! Li estas
morta ! Dio estis justa ! ( Vokas) :
Gardistoj, rapidu, helpu ! La graf o
mortis ! (rapide f orira s).

Nu, kion vi diras pri tio a Cu ns
grandioza rolo ? De tiu momento mi
ne plu havis trankvilon. Mi aŭdis kaj
mi vidis nenion. Mia onklino vokis
min, mia onklo riproĉis, .sed mi ja ne
havis tempon ! Nek por mangi, nek
por promeni, nek por ludi. Studi mian
rolon, iri al la provoj, jen resumo de
mia tiama ekzistado.

Jam ses tagojn antaŭ Za prezentado
forte batis mia koro, kvazaii mi devus
aktori jam la sanan vesperon. La tu-
tan tagon mi sidis kun la tekstlibreto
en mia mano, laŭtvoĉe ripetante : „Le-
vigu, via horo sonis! Preparu vin al
Ia morto!" Deklamante mi faris terurajn
gestojn, ŝan.gis mian voĉon kaj iris kun
grandaj puŝoj, precize kiel en fama
tragedio. Ciam la unua mi venis al la
provoj kaj foriris la lasta. Mi restis
tie dum horoj, pacience atendante mian.
vicon. Mi devis veni sur la scenejon
nur en la kvina akto, sed ne grave !
Mi ĉeestis la tutan provon de la komen-
cu gis la fino kaj jam post unu semaj-
no mi sciis la tutan dramon parkere.

Venis la vespero de la prezentado.
Mi ne kapablas priskribi al vi onian a-
nimstaton. La spektaklo devis komen-
cigi je la oka horo, sed je ia kvina mi

N-ro 124. ELLASIT LITERON

el éiu el la subaj vortoj por trovi no-
van vorton. La ellasitaj literoj formas
proverbon.

1. trombo. 2. patoso. 3. platano. 4.
kanoto. 5. jongli. 6. putoro. 7. kazino.
8. patelo. 9. branko. 10. ka rnelio. 11.
blazono. 12. tonsuro. 13. perono. 14. ka-
leŝo. 15. psalmo. 16. pioniro. 17. sekreta.
18. elektro. 19. kitelo. 20. karoto. 21.
primolo. 22. kariolo. 23. trajno.

La solvojn sendu la nederlandanoj al
3-ro G.J. Tennissen, Burg. Tellegenstr.
21 hs., Amsterdum-Z., kaj Flandra Ligo
al Postbus 342 (Enigmoj), Brussel an-
taŭ la 20-II-'52.

jam estis preta foriri. „Kien vi iras
jam nun ?" „Al la teatro kompreneble!"
„Sed restas ankoraŭ tri horoj!" „Mi
scias, sed mi devas alivesti min kiel
gardisto de malliberejo kaj surglui bar-
bon ."' - kaj for mi estis.

Mi bezonis uniformon. Oni pruntis
al mi pantalonon kaj jakon de mia ku-
zo, kiu estas lernanto en militista ler-
nejo. Pro Ia multaj provoj de la tea-
trajo oni forgesis provi ankaŭ la kostu-
mojn. Mi tuj spertis tion, ĉa•r la pan-
talonu estis longeva kaj largega. Kion
fari? Ne grave ! Oni firme ligis gin
al mia korpo kaj suprenfaldis la tubojn.
En la jako mi povis naĝi. Kaj peza
gi estis kiel plumbo. Ve, kiom peza gi
estis kaj estis varmege, meze de Aŭgus-
to ! Sed por akiri !amon oni ja devas
It'iti .! La barbo laŭ la teksto devis
esti longa ... Kiu pruntedonos al mi
barbon ? En la kamparo ne logas tea-
traj perukistoj. Sed tamen, helpe de
gluo kaj iom da frango la barbo preti-
gis. Ho, mia kompatinda senbarba vi-
zago! La gluo laŭ la vango kaj Ia
mentono gutis suben, sur Za bruston.

La kurteno ankoraŭ n.e levigis por la
unua akto kaj jam mi promenis inter
la kulisoj kun la ŝlosilaro kaj la lampo.
Fine, fine alprokstimigis la kvina akto.
La solena momento venis ! „Karlo,
estas via vico ! Eniru la scenejon.!"
La sango levigis al mia kapo. La plank-
lamparo, la lumoj, la konira.baso en
la orkestro, Za su•flora budeto, Ia publi-
ko, ĉio intermiksigis antaŭ miaj okuloj.
Momenton mi restis konfuzita, poste, e-
nergie, mi serĉis la malliberulon. -
Neatendite mi devis halti. Kio okazis?
Ve, mi sentis ion sur la korpo, kio
mallevi!ias. Ci estis mia pantalonego,
kiu malrapide malsuprenglitis. Kiel
malhelpi tion ? Miaj manoj ne estis li-
beraj; en unu mi ja tenis la lampon,
en la alia la ŝlosilaron .. De inter la
kulisoj atingis min ordona sibla voĉo:
„Antaŭen! ... Antaŭen !" Facile diri :
Antaŭen, sed en tiaj cirkonstancoj .
La momento estis terura .- Dtc paŝojn
ankoraŭ. Sub la piedoj mi jaran sentis
la ŝtofon de la pantalontuboj. Cu mi
falos? Cu mi staros antaŭ Za publiko
en kalsono?! - En kalsono ►  An-
taŭ la publiko ! Imagu ! Mi pasigis
kelkajn sekundojn, kiuj ŝajnis al mi
jarcento. Iel ajn mi devis iri antaŭen
kaj mi faris lastan klopodon. Ankoraŭ
tri paŝojn kaj mi atingis Ia pajlomatra-
con. Mi rigardis malsupren; mi anko-
raŭ estis en la pantalono ! Feliĉe!
Mi spiris pli libere; estis mia vico por
paroli. - Ho ve, Za vortoj ne volis eli-
ri ... . Mi balbutis : „Lev- lev- Zevi-
fiu• .... via horis sono!" La ridado,
kiun kaŭzis mia bal butado, tute konfuzis
min. La sufloro klopodegis, f lustrante
„Malsupren ! Klinu vin ! Rigardu la
?nalliberulon !" Mi klinis niin, sed la
movo estis fatala ... Mi konstatis, ke
mia pantalono definitive deglitas ...
Alia malfeliĉo atendis min. La lampo,
kiun mi tenis en la mano, ekbruligis
mian barbon. Tiam okazis io terura:
La mortinto sur la matraco subite levis

kaj §iris la barbon de mia vizago.

Aktualaj problemoj de 1a nuntempa
internacia vivo, originale verkita de
d-ro I.Lapenna, estas grava plirlêiĝo de
nia scienca literaturo kaj destinita ne
unualoke por fakuloi sed antaŭ ĉio por
larĝa publiko, kiu certe volonte legos
ĉi tiun verkon, en kiu la aŭtoro popu-
lare, bonstile kaj laíi maniero por ĉiu
komprenebla, pritraktas temojn plej ak-
tualajn, kiuj certe interesos ĉiujn, ki-
es spiritan horizonton ne konsistigas la
naciaj landlimoj.

La libro (144-paĝa) konsistas el tri
partoj kaj aldono. En la unua parto
la aŭtoro klarigas kaj difinas diversajn
fundamentajn nociojn ; la diferencojn
inter ŝtato kaj nacio, federacio kaj
konfederacio, interstatajn rilatojn kaj
internacian juron, diplomation kaj la
federalisman principon. Mi kredas, ke
nur kompetentulo kiel d-ro Lapenna po-
vas tiel koncize prezenti la diversajn
konceptojn, klare reliefigante tiamanie-
re la esencon de la problemoj, kiujn li
pritraktas.

En la dua parto (lakto por la paco
per juraj rimedoj) li priskribas diver-
sajn metodojn por solvado de interna-
ciaj konfliktoj kaj la rolon de la Inter-
nacia Kortumo en Hago. Klare li di-
finas la internaciajn krimojn kaj poste
pritraktas la fundamentajn homajn
rajtojn kaj ilian juran protekton. En
la tria parto, kiu temas pri interŝtataj
organizajoj, li pritraktas la bazon kaj
formiĝon de la Unuigintaj statoj, la
funkciadon de la Unuigintaj Statoj kaj
giaj organoj kaj aliajn interŝtatajn or-
ganizajojn. En aldono, laŭ mi unualoke
destinita por fakuloj, 11 pritraktis spe-
cialan problemon, nome la interpreta-
don de la vortoj ,.Ĉarto de Unuigintaj
Nacioj" en art. 361 de la statuto de la
Internacia Kortumo.

El la fakto, ke d-ro Lapenna estas
kompetentulo ne nur sur la tereno de
internacia juro sed ankaŭ sur la tereno
de la internacia lingvo, oni facile povas
konkludi ke la verko lingve estas pres-
kaŭ nesuperebla. Kvankam temas pri
faka verko, la aŭtoro bezonis nur
kelkajn neologismojn (asambleo, medi-
acio, konciliacio) kiuj cetere estas kla-
rigitaj en la teksto. Ni povas kompre-
ni, ke d-ro Lapenna iom hezitis antaŭ
01 eldoni ei tiun verkon, ti:r.artte ke gi
ne havos sufiĉe grandan legantaron,
sed ni ĝojas, ke li venkis sian heziton,
ĉar „Aktualaj Problemoj" estas verko,
kiu meritas honoran lokon en la bibli-
oteko de ĉiu esperantisto, kiu interesi-
ĝas pri la estonteco de la homaro kaj

KONKURSO
POR LA GRUPVESPEROJ

La gvidanto elektas vorton (prefere
8-literan) en kiu ne dufoje estas sama
litero ekz.: „veturilo". La ludantoj me-
tu la literojn de tiu vorto unu sub la
alian kaj provu dum 15-20 minutoj fa-
briki novajn, kiel eble plej longajn vor-
tojn, respektive komenciĝantajn per la
literoj de la elektita vorto kaj kon-
sistantajn nur el literoj de tiu vorto.
Ankaŭ en tia vorto ne estu dufoje sama
litero kaj la unua fabrikota vorto ne
estu la elektita vorto mem. Post la
difinita tempo éiu transdonas sian tas-
kon al la dekstra najbaro, kiu aljugas
poentojn laŭ jena sistemo.

Ciu litero de la 1-a vorto valoras 1
poenton, ĉiu litero de la 2-a vorto, uzi-
ta jam en la 1-a vorto 2 poentojn. Li-
teroj de la 2-a vorto ne jam uzitaj en
la unua vorto valoras 1 poenton. Ciu
litero de la 3-a vorto uzita jam en la
1-a kaj 2-a vortoj valoras 3 poentojn ;
ĉiu litero de la 3-a vorto uzita jam en
la 1-a aŭ 2-a vorto 2 poentojn kaj ĉiu
ne antaŭe uzita litero 1 poenton k.t.p.
Vorto, en kiu estas dufoje sama litero
valoras neniom. Tiu, kiu akiris la plej
multajn poentojn estas la gajninto.
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entute : 167

E n la publiko regis granda. movií,jo .
oni ridis kaj kriis ... „Malsupren la
kurtenon !" - La kurteno falis.

Mia onklo estis furioza. Li venis al
mi kaj siblis : „Jen via kulpo! Vi
ruinigis la tutan prezentadon!" „Rui-
nigis, onklo t Sed ĉu t+i ne aŭdas?"
La publiko freneze aplaŭdis kaj vokis
min per mia nomo. Plurfoje mi devis
reveni por danki .... Evidente, mi es-
tis granda aktoro !

(laŭ C. Bertolazzi trad. A ..1.K.)

verko, kiu donos ĝuon al la leganto
kaj pro sia enhavo kaj pro la stilo. Ni
varme gin rekomendas kaj esperas, ke
gi havos sanie bonan akcepton kiel
„Retoriko". Prezo gld. 5,- (b.fr. 70) ; hn-
vebla ĉe la libro -servoj.

La hundo Kruso de R. M. Ballantyne,
el la angla fare de J. M. Inman, eld.
The Esp. Publishing Company Ltd.
(Rickmansworth 1, 1951, 150 p. Aĉete-
bla ĉe niaj Libro-Servoj ( prezo : 3

La libro rakontas la aventurojn -de
tri ĉasistoj kaj de la lerta hundo Kru-
so, kiuj antaŭ unu jarcento vojaĝis en
la Norda Dakoto en Usono. Fakte ĝi
ĉefe pritraktas la travivajojn de la
hundo kaj de ĝia mastro, Rik Varli.
Kvankam la originala tre populara li-
bro estis mallongigata, la historio estas
facile komprenebla kaj ĝuebla.

La eldonisto esperas ke la libro
„montriĝos ne nur taŭga, kiel unua le-
golibro sed ankaŭ por ordinara legado";
tamen ni iom timas ke ĝi kiel unua le-
golibro, estas iom tro malfacila tial ke
la lingvo ne estas sufiĉe elementa kaj
cetere ne klasike modela. Nia krajono
haltis ĉe kelkaj „strangaj uzoj" de la
internacia lingvo i.a.: la nekonsekvenca
konduto koncerne kt'azaii ( iam - us. iam
la indikativon) kaj post aspekti ( iam -a.
iam -e, eĉ ambaŭ sur la sama paĝo. p.
101) ; alproksimiĝi (proksimiĝi) ; englu-
ti (gluti) ; returnen kaj reen (anst. re-
turne kaj ree) ; sajni esti (gajni);  mal-
supren fali (ĉu vere; p. 28) ; jam ne
( anst. ne plu, p. 55) ; daŭrigi: paroli
plu (ofte) ; okulumi iun (verbo ntr.!)
tuŝi sur la ŝultron (la ŝultron, p. 102)  ;
la demando perpleksis (perpleksigis)
ilin, p. 104; krevigi la cerbon (kra n ion,
p. 97) : en la direkto al, p. 105 (ĉu .,al"
ne sufiĉas ?) ; klara luno (hela, p. 120) ;
„ankaŭ" estas malbone traktata : „ke
vi ankaŭ iros", p. 128 ( ke ankaŭ vi ...)
kaj „tien Grump ankaŭ iris", ankaŭ
Grump, p. 148; proksime de (al) p. 150;
dum la ŝtormo da(ris ( kial „daŭris", p.
140) : kio do pri la „adjektiva adverba
komplemento " ? ekz. vidi la ĉevalon li-
beran (libera), p. 85, rosti nin vivantajn
(vivantaj), p. 111 ktp. La „komencan-
toj" kiuj uzos la libreton kiel unuan
legajon eble cerbumos pri : „lia favora -

to estis tuj saltanta antaŭen" (p. 96)
„kiam ŝi estis ankoraŭ okupita faranta
demandojn" ( p. 142) ; „ŝi pensis pri ebla
submeto al simila sorto de sia filo
Rik"; „minaci apartiĝon for de la korpo"
(p. 149) ; ktp. Ni aldonu ke la preso
estas tre klara, la prezento bona kaj
la preseraroj maloftegaj.

DRUKKERIJ KROL - UITHUIZEN^
Hoofdstraat 31 - Telef. 105

drukt keurig, snel en billijk Uw
Tijdschriften, Boekwerken, Handels-
drukwerken, enz.

Vraagt eens aan
Nederlands - Esperanto - Frans enz.

EN RESTORACIO
- Kelnero ! Tason da kafo sen kremo!
- Pardonu, sinjoro, ĉu vi konsentas

pri kafo sen lakto ? Kremon ni bedaŭ-
rinde ne havas!

Du germanaj samideanoj venis al la
universala kongreso de Esperanto en
Parizo, sed rimarkinte, ke kelkaj fran-
coj akceptis ilin iom malvarme. ili deci-
dis ŝajnigi en la urbo, ke ili estas ang-
loj. Ili sidiĝis en la surtrotuara kafejo
kaj unu el ili diris al la kelnero :

- Barman, two Martinis.
- - Yes, Sir .. .
La kelnero faris kelkajn paŝojn, sed

tiam li revenis, demandante
- Dry ?
- Drei ? ripetis niaj bonaj germanaj

samideanoj. Nein, zwei!

MISKOMPRENO
Junaj geedzoj entreprenis mielmona-

tan vojaĝon, sed kiam ili venis al Oslo,
la juna edzino subite malsanigis kaj i-
li estis devigataj viziti kuraciston. La
kuracisto ekzamenis ŝin funde kaj fa-
rinte tion li invitis la edzon en alian
ĉambron, dirante al li:
- Mi tute ne estas kontenta pri la as-
pekto de via edzino!
- Ne, respondis la edzo, ankaŭ mi ne,
sed ŝi ja estas tre afabla kaj krome o-
ni ja devas konsideri ankaŭ la doton!

Verantw. uitgever : Vlaamse Esperan-
tisten-Bond Postbus 342 - Brussel en
Ned. Esperantisten-Vereniging LEEN,
Stadionkade 6 Amsterdam Z. (Ned.) -
Drukkerij Krol, Hoofdstraat .31, Uithuizen
(Ned).
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